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Stan aktualny i prognozy rozwoju miêdzynarodowego
rynku wêgla koksowego

STRESZCZENIE. W artykule scharakteryzowano aktualn¹ sytuacjê na miêdzynarodowym rynku wêgli
stosowanych w przemyœle metalurgicznym. Zamieszczono dane dotycz¹ce œwiatowego zu-
¿ycia oraz handlu wêglem koksowym na rynkach miêdzynarodowych w 2005 roku. Przed-
stawiono informacje o kszta³towaniu siê cen wêgli koksowych w kontraktach FY (Financial

Year) 2006/2007 oraz œwiatowe prognozy dotycz¹ce poda¿y i cen wêgli koksowych w nad-
chodz¹cych latach.
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Wprowadzenie

Aktualna sytuacja na œwiatowym rynku wêgla koksowego determinowana jest wiel-
koœci¹ zapotrzebowania i dynamik¹ wzrostu œwiatowej produkcji stali.

Globalny wzrost zapotrzebowania na wyroby stalowe g³ównie w Chinach, ale te¿
w pozosta³ych regionach œwiata spowodowa³, ¿e œwiatowa produkcja stali surowej w 2004
roku po raz pierwszy w historii przekroczy³a miliard ton, a w 2005 roku wzros³a o dalsze

633

* D in¿. — Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków,
e-mail: ulobla@min-pan.krakow.pl

Recenzent: dr in¿. Lidia GAWLIK



6,1% osi¹gaj¹c poziom 1,132 mld ton [15]. Wielkoœæ œwiatowej produkcji surówki ¿elaza
w 2005 roku by³a na poziomie 780 mln ton, a œrednioroczne tempo wzrostu produkcji
w latach 2000—2005 wynios³o 6,5% w porównaniu do 0,4% w latach 1980—2000.

W analizach i prognozach dotycz¹cych œwiatowej bran¿y hutniczej norm¹ sta³o siê
rozpatrywanie globalnego rynku stali w kategoriach — Chiny i reszta œwiata. Rok 2005
w Europie i krajach NAFTA zakoñczy³ siê spadkiem produkcji stali, podczas gdy w Chinach
zanotowano prawie 25% wzrost. W roku bie¿¹cym prognozy zak³adaj¹ wzrost produkcji
równie¿ w pozosta³ych regionach œwiata — w krajach UE o 3,8%, w pozosta³ej Europie
o 10%, w Ameryce P³n. o 4,2%.

Wed³ug wstêpnych danych [14], œwiatowa produkcja stali surowej w I pó³roczu 2006
wynios³a 595,7 mln ton i by³a o 7,9% wy¿sza w porównaniu z analogicznym okresem roku
2005. Ponad po³owa produkcji przypad³a na kraje azjatyckie, w tym Chiny wyprodukowa³y
199,5 mln ton (wzrost o 18,3%). Udzia³ Chin w œwiatowej produkcji stali surowej wzrós³ do
33,5%.

W opinii australijskiej rz¹dowej agencji ABARE œwiatowa produkcja stali w 2006 roku
wzroœnie do 1,21 mld ton i o dalsze 68 mln (do 1,28 mld ton) w roku 2007, a przy
prognozowanym œrednim tempie wzrostu 3,7% rocznie mo¿e osi¹gn¹æ w 2011 roku poziom
1,4 mld ton [2].

Przewidywany œwiatowy wzrost zu¿ycia stali jest œciœle zwi¹zany z coraz wiêkszym
zapotrzebowaniem na stal w krajach rozwijaj¹cych siê, jak te¿ ze wzrostem gospodarczym,
jaki zaobserwowano w krajach UE, w USA oraz w Japonii. Wzrost gospodarczy w Chinach
(maj¹cych kluczowe znaczenie zarówno dla poziomu produkcji jak i konsumpcji stali
w œwiecie) osi¹gn¹³ w II kw. br.11,3% (a w I pó³roczu 10,9%), co jest najlepszym wynikiem
od dziesiêciu lat.

W zweryfikowanej krótkoterminowej prognozie IISI przewiduje, ¿e œwiatowa kon-
sumpcja wyrobów stalowych wzroœnie w 2006 roku o 7,3% do 1,1 mld ton i o dalsze 5,8%
w roku 2007. W opinii ekspertów, globalne zapotrzebowanie na stal bêdzie ros³o w ci¹gu
nastêpnych 10 lat w œrednim tempie 3,1% roczne [8].

Dominuj¹c¹ pozycjê w metodach produkcji stali nadal utrzymywaæ bêdzie technologia
wielkopiecowa, a planowany wzrost mocy produkcyjnych na œwiecie w wiêkszoœci oparty
jest na zintegrowanym procesie wielkopiecowym, co wymusza zwiêkszone zapotrzebo-
wanie na koks metalurgiczny, a co za tym idzie na wêgiel koksowy. Co prawda, stosowanie
w coraz wiêkszym zakresie technologii wdmuchu py³u wêglowego w procesie wielkopie-
cowym (Pulverised Coal Injection — PCI) obni¿a iloœæ koksu zu¿ywanego do wyprodu-
kowania jednej tony surówki, to jednak nadal œrednio w skali œwiatowej wskaŸnik ten
kszta³tuje siê na poziomie oko³o 400 kg/tonê surówki.

W latach 2000—2005 œrednioroczny wzrost produkcji koksu w skali œwiata wyniós³
prawie 6%, a prognoza na lata 2006—2010 zak³ada tempo wzrostu na poziomie 4,9%
rocznie (do oko³o 580 mln ton). Dominuj¹c¹ pozycjê w œwiatowej produkcji koksu (po-
dobnie jak i stali) maj¹ Chiny, które w 2005 roku wyprodukowa³y prawie 245 mln ton koksu.
Udzia³ regionu azjatyckiego (w którym po Chinach znacz¹cymi producentami koksu s¹
Japonia, Indie i Korea P³d.) w globalnej produkcji wynosi prawie 70%, natomiast krajów
europejskich i by³ego ZSRR oko³o 22% [9, 10].
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W ostatnim okresie wiele koncernów hutniczych zarówno w Europie, Azji jak i w obu
Amerykach prowadzi inwestycje lub ma zaawansowane plany zwi¹zane z budow¹ nowych
lub rekonstrukcj¹ istniej¹cych mocy produkcyjnych w³asnych koksowni, co w du¿ym
stopniu bêdzie wp³ywaæ na rynek wêgla koksowego. W 2006 roku europejskie moce
produkcyjne wzrosn¹ o oko³o 0,8% do 56,2 mln ton, natomiast w Ameryce Pó³nocnej o 2,4%
do 23,8 mln ton. Jednak zarówno Europa jak i kraje Ameryki P³n. i P³d. nale¿eæ bêd¹ nadal
do regionów œwiata uzale¿nionych od importu koksu.

Produkcja i zu¿ycie wêgla koksowego

Zwiêkszone zapotrzebowania na wêgiel u¿ytkowany w przemyœle metalurgicznym
spowodowa³o wzrost œwiatowej produkcji wêgla koksowego w 2005 roku do poziomu
611,7 mln ton (ponad 10% w porównaniu z rokiem poprzednim). Znaczny udzia³ w œwia-
towej produkcji wêgla koksowego ma region azjatycki w tym g³ównie Chiny, których udzia³
wynosi prawie 40%. Kolejne pozycje w rankingu producentów zajmuj¹: Australia, Rosja,
USA, Kanada oraz Indie. Najwiêksze zapotrzebowanie na wêgiel koksowy, z wielkoœci¹
konsumpcji powy¿ej 30 mln ton, wystêpuje w Chinach, Japonii, Rosji, Indiach oraz na
Ukrainie a ich ³¹czny udzia³ w œwiatowym zu¿yciu tego surowca przekracza 70%.

Krótkoterminowa prognoza australijskiej rz¹dowej agencji ABARE zak³ada, ¿e globalne
zu¿ycie wêgla metalurgicznego1 w 2006 roku wzroœnie o 9% do 665,4 mln ton i o dalsze 6%
w roku 2007 do poziomu 705,5 (tab. 1).

W zwi¹zku z globalnym wzrostem zapotrzebowania na wêgiel stosowany w przemyœle
metalurgicznym w górnictwie œwiatowym pojawi³o siê wiele planów inwestycyjnych do-
tycz¹cych rozbudowy nowych mocy produkcyjnych. Najwiêkszy potencja³ wzrostu pro-
dukcji wêgli koksowych wystêpuje jedynie w kilku krajach, takich jak Australia, Kanada czy
te¿ Rosja [3, 12].

W Australii, inwestycje w wyniku których poda¿ wêgla na eksport zwiêkszy siê w nad-
chodz¹cych latach o oko³o 35 mln ton, prowadzone s¹ w 12 kopalniach w stanie Queenslad
oraz w 6 kopalniach w stanie NSW.

W Kanadzie nowe inwestycje mog¹ zwiêkszyæ iloœæ wêgla przeznaczonego na eksport
do 34 mln ton w 2007 roku, jednak realizacja wielu z tych projektów zale¿na jest od
utrzymywania siê wysokich cen na rynku miêdzynarodowym. Kanadyjski koncern Elk
Valley Coal (drugi po australijskim BHP najwiêkszy œwiatowy eksporter wêgli koksowych)
zak³ada (przy korzystnych warunkach rynkowych) mo¿liwoœæ zwiêkszenia produkcji
i eksportu wêgli metalurgicznych do poziomu 24—25 mln ton rocznie. Koncern ma wysokie
koszty produkcji, które w bie¿¹cym roku wzros³y jeszcze o 29% w porównaniu z rokiem
poprzednim, ze wzglêdu na wzrost kosztów pracy, paliw, stali, transportu samochodowego
i kolejowego [5, 6].

635

1 Na rynku miêdzynarodowym wêgiel stosowany w bran¿y hutniczej (koksowy typu hard i semi-soft,
oraz PCI powy¿ej 24 MJ/kg) okreœlany jest jako wêgiel metalurgiczny.



W Rosji, zaspokojenie popytu na rynku krajowym i wzrost eksportu wêgli koksowych
bêdzie mo¿liwe jedynie kosztem zagospodarowania nowych z³ó¿, zlokalizowanych w trud-
nodostêpnych regionach. Szacuje siê, ¿e produkcja wêgla koksowego w Rosji mo¿e wzros-
n¹æ do 70 mln w roku 2010 i do 75—80 mln ton w roku 2020.

W Chinach, ze wzglêdu na wysokie zapotrzebowanie na koks (wzrost o 16% w 2006
roku i 11% w 2007 roku) wzroœnie zu¿ycie wêgla koksowego. Kraj ten posiada znacz¹ce
rezerwy wêgli koksowych typu semi-soft, natomiast poda¿ wêgli typu hard jest ograniczona.
St¹d te¿, mimo planowanego wzrostu krajowego wydobycia, prognozy zak³adaj¹ rosn¹cy
import wêgli koksowych typu hard, g³ównie z Australii [7].

Sytuacja na rynku wêgla koksowego w dwóch poprzednich latach spowodowa³a, ¿e
najwiêksze œwiatowe koncerny wêglowe, hutnicze i energetyczne poszukuj¹ mo¿liwoœci
inwestowania w nowe z³o¿a wêgla. Przyk³adem s¹ tu np. z³o¿a wêgla w Mongolii, (Tavan
Tolgoi) le¿¹ce oko³o 150 km od granicy z Chinami oraz olbrzymie z³o¿a wêgla w Mo-
zambiku w regionie Moatize.

Trudno obecnie przewidzieæ jak wiele z projektowanych inwestycji zostanie zreali-
zowanych, zw³aszcza ¿e w po³owie 2005 roku pojawi³y siê sygna³y œwiadcz¹ce o tym, ¿e
niezwykle korzystna koniunktura z punktu widzenia dostawców mo¿e os³abn¹æ. Zwi¹zane
to by³o z sytuacj¹ na œwiatowym rynku wyrobów stalowych, i wprowadzonymi przez
koncerny hutnicze ograniczeniami produkcji.
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TABELA 1. Œwiatowa produkcja i konsumpcja wêgla metalurgicznego

TABLE 1. World metallurgical coal production and consumption

Produkcja
2005 2006 2007

Zu¿ycie
2005 2006 2007

mln ton mln ton

Chiny 242,3 280,0 310,2 Chiny 244,2 285,9 320,9

Australia 129,0 137,6 150,1 Unia Europejska (25) 75,4 76,0 74,4

Ameryka P³n. 76,0 78,4 79,5 Japonia 67,1 68,7 69,0

Kanada 28,8 33,8 35,6 Rosja 47,7 49,2 51,0

0USA 45,5 42,6 41,7 Indie 39,0 43,9 46,1

Rosja 57,2 60,5 64,9 Ukraina 31,5 32,7 33,6

Ukraina 27,5 28,7 29,6 Ameryka P³n. 26,2 27,1 27,4

Indie 21,7 23,0 22,0 Korea 19,3 19,3 19,3

Œwiat 611,7 666,1 714,4 Œwiat 611,4 665,4 705,5

�ród³o: [2]



Miêdzynarodowy handel wêglem koksowym

Miêdzynarodowy rynek wêgla koksowego po stronie dostawców jest w ma³ym stopniu
zró¿nicowany, szczególnie w zakresie dobrych jakoœciowo wêgli typu hard, których poda¿
(przy wzrastaj¹cym popycie na ten typ wêgla) mo¿e zostaæ zaspokojona jedynie przez
producentów z Australii, Kanady i USA. Du¿a konkurencyjnoœæ panuje natomiast na rynku
pozosta³ych wêgli metalurgicznych typu semi-soft i PCI, gdzie znaczn¹ aktywnoœæ obok
Australii wykazuj¹ RPA, Indonezja i Rosja.

Czo³ow¹ pozycjê wœród g³ównych dostawców wêgli metalurgicznych na rynku miêdzy-
narodowym od lat utrzymuje Australia — z 57% udzia³em w œwiatowym eksporcie. Kolejne
miejsca zajmuj¹ Kanada, USA i Rosja. Do 2003 r. w czo³ówce znajdowa³y siê równie¿
Chiny, które w wyniku gwa³townie rosn¹cego popytu ze strony krajowych odbiorców
restrykcyjnie ograniczy³y w 2004 roku swój eksport z równoczesnym zwiêkszeniem importu
wêgli typu hard, co spowodowa³o ¿e kraj ten sta³ siê importerem netto wêgla koksowego.

W ostatnich trzech latach iloœæ wêgla bêd¹cego przedmiotem handlu na rynkach miê-
dzynarodowych wzrasta³a, g³ównie w wyniku zwiêkszonej poda¿y wêgli semi-soft i PCI.
Popyt na wêgiel koksowy w eksporcie osi¹gn¹³ w 2004 roku rekordowy poziom 214 mln ton,
a œwiatowy handel tym surowcem wzrós³ w 2005 roku o prawie 5 mln ton. Ponad 90%
handlu wêglem odbywa siê drog¹ morsk¹, a pozosta³y niedu¿y procentowo handel drog¹
l¹dow¹, to tradycyjna wymiana pomiêdzy USA i Kanad¹ oraz pomiêdzy krajami euro-
pejskimi i krajami by³ego ZSSR. Œwiatowy handel wêglem metalurgicznym w roku 2005
i prognozê do 2007 roku pokazuje tabela 2.

W nadchodz¹cych latach sytuacja na œwiatowym rynku wêgla bêdzie determinowana
rozwojem popytu ze strony takich graczy jak Chiny, Indie, Brazylia i Rosja (w skrócie tzw.
BRIC). W krajach tych stal produkowana jest g³ównie w oparciu o proces wielkopiecowy, co
przy prognozach dalszego œwiatowego wzrostu produkcji hutniczej pozwala przewidywaæ
w d³u¿szym okresie czasu kontynuacjê wzrostu zapotrzebowania na wêgiel koksowy [4, 5].

Szczególnie znacz¹cy wzrost importu wêgla koksowego w nadchodz¹cych latach prog-
nozowany jest na rynku indyjskim — do oko³o 60 mln ton w latach 2011—2012. Przewiduje
siê, ¿e zu¿ycie wêgla metalurgicznego w 2006 roku wzroœnie o 13% do 44 mln ton, a w roku
nastêpnym o 5% do 46 mln ton. W Indiach, ze wzglêdu prognozowany wzrost gospodarczy
znacznie wzroœnie produkcja stali, podobnie jak mia³o to miejsce w Chinach. Wed³ug
planów rz¹dowych do 2011 roku produkcja wzroœnie do 66 mln ton i do 100 mln ton
w 2020 roku. Indyjski rz¹d prowadzi politykê maj¹c¹ doprowadziæ do rozwoju krajowego
wydobycia wêgli jak te¿ wdra¿ania technologii pozwalaj¹cych na wykorzystanie wêgli
gorszej jakoœci. Indyjski wêgiel charakteryzuje siê bowiem wysok¹ zawartoœci¹ popio³u
oraz niskim indeksem wzbogacalnoœci, a jedynie 2,4% ca³kowitych zasobów wêgla mo¿na
zaliczyæ do kategorii wêgli typu hard.

Popyt na wêgiel koksowy typu hard w handlu drog¹ morsk¹ bêdzie rós³ w œrednim tempie
3% rocznie osi¹gaj¹c poziom oko³o 190 mln ton w roku 2015 (w porównaniu do 140 mln
w 2005 roku).
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W ocenie uczestników konferencji Coltrans (Rio de Janeiro, maj 2006 r.) poda¿ wêgli
koksowych w handlu drog¹ morsk¹ mo¿e wzrosn¹æ do 2010 roku o 57 mln ton, podczas gdy
popyt wzroœnie o 61,8 mln ton (wzrost popytu ze strony Chin bêdzie w czêœci zaspokajany
przez dostawy wêgla z Mongolii, które nie zosta³y zbilansowane przy podanej wielkoœci
poda¿y). Wzrost poda¿y bêdzie g³ównie pochodzi³ od producentów australijskich, a ana-
litycy rynku przewiduj¹ spadek eksportu amerykañskiego wêgla koksowego w perspektywie
do 2010 roku, co jednak nie wp³ynie na zaopatrzenie rynku, a œwiatowy bilans popytu
i poda¿y bêdzie bliski równowagi [3, 12].

Ceny wêgli koksowych w kontraktach FY 2006/2007

oraz prognozy do roku 2010

Podczas negocjacji cen wêgli koksowych w kontraktach FY 2006/07 sytuacja odbiorców
wêgla by³a lepsza ni¿ w roku ubieg³ym — poprawi³a siê poda¿ (wysokie ceny zwiêkszy³y
aktywnoœæ wszystkich producentów), ponadto u¿ytkownicy dysponowali znacznymi za-
pasami. Pod koniec 2005 roku ceny wêgli na rynkach miêdzynarodowych w niektórych
transakcjach spot by³y poni¿ej poziomu cen kontraktowych.
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TABELA 2. Œwiatowy handel wêglem metalurgicznym

TABLE 2. World metallurgical coal trade

Œwiatowy handel
[mln ton]

2005 2006 2007

218,7 227,7 237,5

G³ówni eksporterzy

Australia 124,9 131,5 140,0

Kanada 26,6 31,1 34,0

USA 26,0 23,0 20,0

Rosja 9,5 11,3 13,9

G³ówni importerzy

Japonia 65,6 67,1 67,4

Korea P³d. 18,3 18,6 20,0

Indie 18,0 20,5 24,4

Brazylia 15,8 17,8 19,9

Chiny 7,2 10,0 13,5

Unia Europejska (25) 59,5 60,0 59,5

�ród³o: [1, 7, 11]



Pierwsze uzgodnienia cen wêgli koksowych typu hard miêdzy najwiêkszym œwiatowym
eksporterem — australijskim koncernem BHP Billiton Mitsubishi Alliance oraz japoñskimi
koncernami stalowymi JSM (Nippon Steel, JFE) nast¹pi³y w styczniu 2006 r. Japoñscy
odbiorcy naciskali na obni¿enie cen wêgla w celu zrekompensowania wzrostu cen rudy
¿elaza oraz kosztów zwi¹zanych z posiadanymi du¿ymi zapasami wêgli. W wyniku ne-
gocjacji ceny najlepszych jakoœciowo wêgli typu hard pozosta³y na wysokim poziomie
115 USD/Mg, a typu semi-hard obni¿y³y siê do oko³o 100—105 USD/Mg. Uzyskany przez
koncerny hutnicze spadek cen w granicach od 8% do 16% uznany zosta³ przez analityków
rynku za zwyciêstwo producentów wêgla, gdy¿ bran¿a hutnicza oczekiwa³a wiêkszej re-
dukcji w odniesieniu do rekordowej ceny 125 USD/Mg (FOB) w roku 2005. Rynkowy
poziom cen dyktowany jest przez zapotrzebowanie, a popyt na wêgiel koksowy typu hard
jest wci¹¿ wysoki i bêdzie siê utrzymywa³ ze wzglêdu na dalszy prognozowany wzrost
œwiatowej produkcji stali surowej [1, 12].

Tradycyjnie, uzgodnienia cen kontraktowych miêdzy Australi¹ i Japoni¹ wyznaczaj¹
poziom cen dla pozosta³ych uczestników rynków miêdzynarodowych.

Najwiêkszy kanadyjski eksporter wêgla koksowego koncern Elk Valley Coal pod koniec
I kw. br mia³ zamkniête kontrakty i uzgodnione ceny na oko³o 80% produkowanego wêgla.
W opinii koncernu œrednia cena wêgla w roku kontraktowym FY 06/07 kszta³towaæ siê
bêdzie na poziomie oko³o 107 USD/Mg, natomiast œrednia w roku kalendarzowym 2006
wyniesie 112 USD/Mg (w porównaniu z 99 USD/Mg w roku 2005). W II kw. br. koncern
uzyska³ œredni¹ cenê wêgla w wysokoœci 116 USD/Mg (spadek o 6 USD/t w porównaniu
z I kw. br.).

Pierwsze kontrakty pomiêdzy brazylijskimi koncernami BSM i kanadyjskim koncernem
Elk Valley zosta³y zawarte w marcu br., a ceny na dostawy wêgla g³ównie typu hard
uzgodniono na poziomie 110—111 USD/Mg. Australijski koncern BHP Billiton zawar³
z BSM (Cosipa, Acominas i Usiminas) kontrakty na dostawy wêgla typu hard w cenie
114—116 USD/Mg (spadek o 7—9% w odniesieniu do cen kontraktów w roku poprzednim).
Amerykañscy eksporterzy uzyskali ceny na wêgiel hard (LV) w wysokoœci 115 USD/Mg,
natomiast wêgiel hard (HV) 103—104 USD/Mg FOB (USA East Coast).

Inny amerykañski producent (Jim Walter Resources) uzgodni³ kontrakty ze swoimi
odbiorcami w Europie i Ameryce P³d. Œrednia cena wêgla w okresie kontraktowym (lipiec
2006—czerwiec 2007) ustalona zosta³a w wysokoœci 115 USD/Mg FOB (Port Mobile).

W odniesieniu do wêgli semi-soft kontrakty na FY 2006/07 jeszcze w lipcu br. by³y
w trakcie negocjacji, mimo doniesieñ, ¿e koncern Rio Tinto uzgodni³ z japoñskimi od-
biorcami JSM ceny na dostawy oko³o 1 mln ton wêgla w wysokoœci 58 USD/Mg. Jest to cena
o 4 USD/t wy¿sza od cen kilku kontraktów zawartych przez mniejszych australijskich
producentów, którzy na pocz¹tku roku przystali na ceny 52—54 USD/Mg FOB.

W czerwcu br. koncern Xstrata, po uzgodnieniu cen kontraktowych na wêgiel ener-
getyczny w wysokoœci 52,5 USD/Mg, powróci³ do rozmów o cenach wêgli semi-soft
z odbiorcami z Japonii. Koncern d¹¿y do uzyskania cen FOB powy¿ej 60 USD/Mg na
dostawy 3 mln ton wêgla, mo¿e jednak (w œwietle kontraktów z Rio Tinto) napotkaæ opór ze
strony JSM. Australijski wêgiel semi-soft kupowany przez odbiorców z Indii na rynku spot
uzyskiwa³ ceny oko³o 60 USD/Mg (FOB). Zainteresowanie szybkimi dostawami wêgli
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semi-soft wykaza³y tak¿e koncerny hutnicze z Korei i Tajwanu, wykorzystuj¹c du¿¹ ró¿nicê
cen tych wêgli w odniesieniu do wêgli typu hard. Obserwatorzy rynku nie przewiduj¹
szybkiego zakoñczenia negocjacji cen kontraktowych wêgli semi-soft pomiêdzy g³ównymi
producentami a koncernami JSM.

Równie¿ chiñscy producenci w ramach kontraktów bilateralnych LT forsuj¹ w odnie-
sieniu do wêgli semi-soft ceny w granicach 60—70 USD/Mg. Obecnie, ze wzglêdu na popyt
i uzyskiwane wysokie ceny na rynku wewnêtrznym, eksport chiñskiego wêgla jest znacznie
limitowany. Odczuwaj¹ to zw³aszcza koncerny indyjskie, od których chiñscy eksporterzy
¿¹daj¹ za wêgiel hard cen w wysokoœci 115 USD/Mg, natomiast za wêgiel soft prawie
110 USD/Mg.

W opinii ABARE œrednie ceny wêgli semi-soft w 2006 roku mog¹ byæ na poziomie oko³o
56 USD/Mg.

Na rynku wêgli PCI nie ma obecnie okreœlonej ceny wskaŸnikowej (benchmark figure),
a ró¿nice jakoœci wêgli wariantuj¹ jego ceny. Kontrakty na PCI (LV) zosta³y ustalone
w granicach 63—65 USD/Mg (w porównaniu z poziomem100 USD/Mg w roku 2005).
Niektóre wêgle najlepszej jakoœci PCI (o wysokim stopniu uwêglenia — LV i ULV)
uzyska³y ceny wy¿sze — oko³o 70 USD/Mg. Ze wzglêdu na koniecznoœæ zmniejszenia
istniej¹cych zapasów odbiorcy japoñscy podczas negocjacji starali siê przenieœæ czêœæ
dostaw na drugie pó³rocze 2006.

W ocenie ekspertów rynek wêgli metalurgicznych w perspektywie d³ugoterminowej
bêdzie w dobrej kondycji, natomiast krótkookresowe wahania cen bêd¹ wynikiem z³o¿o-

640

TABELA 3. Prognozowane wielkoœci cen wêgli metalurgicznych w latach 2006—2010 [USD/Mg]

TABLE 3. Forecast prices main types of metallurgical coal in the years 2006—2010 [USD/t]

Firma Typ wêgla FY 06/07 FY/07/08 FY 08/09 FY 09/10 FY 10/11

Goldman Sachs JB Were
hard

semi-soft

115,0

55,0
—

80,0

45,0
— —

Macquarie Research

hard

semi-soft

PCI LV

115,0

60,0

80,0

95,0

55,0

70,0

80,0

50,0

60,0

85,0

52,5

55,0

80,0

45,0

55,0

Access Economics
Pty.Ltd.

hard 117,0 102,6 89,1

National Australia Bank
Group Economics (nab)

hard

semi-soft

115,0

56,5

100,0

50,0
— — —

ABARE

hard

semi-soft

PCI LV

115,0

56,0

66,0

100,0

54,5

63,0

— — —

�ród³o: [12, 2, 7]



nych relacji poda¿y i popytu, ró¿nicowania cen w zale¿noœci od jakoœci wêgli, a tak¿e
wp³ywu poda¿y chiñskiego koksu na rynek miêdzynarodowy Wiêkszoœæ analityków prze-
widuje w nadchodz¹cych latach stopniowy spadek cen wêgli koksowych, które w okresie do
2010 roku mog¹ kszta³towaæ siê na poziomie 80—90 USD/Mg FOB. Na bazie dostêpnej
obecnie wiedzy mo¿na jednak prognozowaæ, ¿e rynek wêgli koksowych szczególnie typu
hard, bêdzie w d³ugim horyzoncie czasowym stabilny, a ceny bêd¹ siê utrzymywaæ du¿o
powy¿ej œredniej historycznej.

Analitycy Macquarie Research Economics w przedstawionej prognozie cen wêgli me-
talurgicznych do roku 2010 za³o¿yli spadek cen wêgli typu hard z poziomu 115 USD/Mg
w roku kontraktowym FY 2006/07 do 80 USD/Mg w kontraktach FY 2010/11, natomiast
wêgli semi-soft odpowiednio z 60,0 USD/Mg do 45 USD/Mg. Prognoza ta jest zbie¿na
z przewidywaniami analityków z australijskiej centrali Goldman Sachs JBWere (GSJ), którzy
przewiduj¹, ¿e ceny wêgli typu hard w kontraktach FY 08/09 bêd¹ na poziomie 80 USD/Mg.
Access Economics równie¿ przewiduje spadek cen, jednak nie tak du¿y jak w prognozie GSJ.
Prognozowany spadek cen w okresie 4 kw. 2005—2 kw. 2008 wyniesie 29%, a ceny wêgli
hard w kontraktach FY 2008/09 bêd¹ w wysokoœci 89 USD/Mg. Prognozowane kontraktowe
ceny wêgli metalurgicznych w kolejnych latach zestawiono w tabeli 3.

Podsumowanie

Analizy œwiatowego popytu na wêgiel stosowany w bran¿y hutniczej, pozwalaj¹ prog-
nozowaæ, ¿e miêdzynarodowy rynek wêgla koksowego w nadchodz¹cym okresie bêdzie sta-
bilny, a ceny wêgli typu hard bêd¹ siê utrzymywaæ na wysokim poziomie 80—90 USD/Mg.

Œwiatowy handel wêglem koksowym wzroœnie w najbli¿szej przysz³oœci o oko³o 20—
—25 mln ton (g³ównie w typie hard) — w 2008 roku mo¿e osi¹gn¹æ poziom oko³o 250 mln ton
a w 2010 przekroczyæ 260 mln ton. Tak optymistyczne prognozy oparte s¹ na nastêpuj¹cych
przes³ankach:
� globalny wzrost zapotrzebowania na stal przyczyni siê do wzrostu produkcji, która przy

prognozowanym rocznym œrednim tempie wzrostu 3,7% mo¿e w 2011 roku osi¹gn¹æ
poziom 1,41 mld ton stali surowej;

� dominuj¹c¹ pozycjê w metodach produkcji stali bêdzie nadal utrzymywaæ technologia
wielkopiecowa, a planowany wzrost mocy produkcyjnych na œwiecie oparty jest g³ównie
na zintegrowanym procesie wielkopiecowym. Planowane jest zwiêkszenie mocy wy-
twórczych wielkich pieców i koksowni poprzez modernizacjê istniej¹cych i budowê
nowych instalacji, g³ównie w Chinach, Indiach i Brazylii. Spowoduje to wzrost zapo-
trzebowania na koks metalurgiczny, a co za tym idzie na wêgiel koksowy;

� w wielu krajach œwiata, w tym równie¿ w Europie (Niemcy, W³ochy) planowane s¹
inwestycje w budowê nowoczesnych koksowni, które po pierwsze maj¹ zast¹piæ stare
wyeksploatowane baterie, nie spe³niaj¹ce wymagañ ekologicznych, a po drugie —
zaspokoiæ wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na koks;
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� osi¹gniêcie wysokiej produktywnoœci wielkich pieców wymaga stosowania wysokiej
jakoœci koksu metalurgicznego, produkowanego g³ównie na bazie najlepszych jakoœ-
ciowo wêgli koksowych typu hard;

� przekszta³cenie siê Chin w netto importera wêgla koksowego generuje dodatkowy popyt,
a ponadto rz¹dowe plany budowy du¿ych nowoczesnych zak³adów hutniczych w rejonie
wybrze¿a chiñskiego otwieraj¹ korzystne perspektywy dla eksporterów wêgla typu hard
(g³ównie z Australii).
Dostêpnoœæ najlepszych jakoœciowo wêgli kokosowych bêdzie ulegaæ poprawie, jednak

pomimo planów rozbudowy zdolnoœci produkcyjnych w krajach g³ównych producentów
takich jak np. Australia, Kanada jak te¿ Rosja nie przewiduje siê wyst¹pienia nadpoda¿y na
rynku wêgli typu hard, zw³aszcza ¿e spadek cen rynkowych mo¿e spowodowaæ wstrzymanie
realizacji czêœci projektów inwestycyjnych w bran¿y górniczej (szczególnie tam gdzie
wystêpuj¹ wysokie koszty wydobycia).

Artyku³ przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego nr 4 T12A 03430
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Abstract

Paper characterises up-to-day situation on international market of coal used in metallurgical
industry. It also present data on global use and international coking coal trade in 2005. Paper present
information on coal prices in contracts for FY 2006/2007 and forecasts of coking coal supply and
prices for the years to come.
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